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 I. Este deja un truism afirmaţia conform căreia trăim — mai mult ca oricând — intr-o ,,eră a 

informaţiilor”. Societatea de azi nu ar putea funcţiona fără ceea ce numim ,,bombardamentul 

informaţional”, reflex al unei complexităţi neatinse de altă societate, în istorie, până azi. De la 

,,educaţia permanentă” până la ,,date despre concurenţă”, totul este, cere, se codifică în informaţie. 

 Pe de altă parte, amploarea informaţională nu ar fi fost atât de mare fără una dintre cele mai 

importante invenţii: scrierea. Ceea ce contează nu este alfabetul, cu marea sa varietate, ci 

posibilitatea de a ,,cripta” informaţia, în vederea păstrării şi transmiterii ei. Indiferent de suportul de 

scriere — extrem de divers, de la frunza de palmier la discul optic -, accesul la informaţie 

presupune accesul la locul de stocare al informaţiei şi la suportul acestuia, precum şi capacitatea de 

a o decoda (= citi). 

 Acest acces la informaţie — după cum vom arăta mai departe — a avut istoria sa. Pentru că, 

dintr-un început, au existat informaţii ,,pentru toţi”, dar şi informaţii pentru ,,aleşi”. în linii mari, 

putem considera ,,informaţiile generale” ca fiind informaţiile destinate publicului larg, realizate pe 

un suport reprodus intr-un număr mare de exemplare şi care se păstrează în instituţii care să 

faciliteze accesul — fără restricţii semnificative — la acele informaţii. ,,Informaţiile speciale” au 

fost cele destinate altor scopuri decât cele ,,mediatice”, sunt realizate pe un suport reprodus intr-un 

număr mic de exemplare şi sunt, în general, de resortul arhivelor. Aceste documente, din punct de 

vedere al conţinutului, pot deveni ,,publice” după o anumită perioadă, dar caracterul lor general — 

de unicitate — impune anumite restricţii de acces, mult mai semnificative decât în cazul 

,,informaţiilor generale”. 

 În cele ce urmează, ne propunem să facem o incursiune în problematica accesului la arhive. 

Aşa cum vom arăta, această problemă depăşeşte aspectul unei simple probleme arhivistice, fiind o 

componentă generală a conceptelor de ,,democraţie”, ,,drept la informare” etc.. 

 

 

 II. Teoria problemei accesului la arhive 

 

 A. Definirea corectă a noţiunii de ,,acces” este de cea mai mare importanţă, în acest fel 

determinându-se şi aspectele pe care le poate îmbrăca fenomenul. Conform Dicţionarului de 

terminologie arhivistică, ,,accesul (acces, communicabilité) constă în posibilitatea ca arhivele 

(documentele) să fie consultate şi folosite, ca rezultat atât al autorizaţiilor legale, cât şi al existenţei 

instrumentelor de evidenţă”F

1
F. O altă definiţie, din sursă franceză, consideră că se poate vorbi despre 

                                                           
1 Apud Archival And Records Management Legislation And Regulation. A RAMP Study With Guidelines, PGI — 85 / 
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,,acces (communicabilité) [după] termenul (délais) de la care un document al arhivelor publice este 

liber-consultabil de către toate persoanele fizice, de orice naţionalitate ar fi, dotată cu un permis de 

cercetător (carte de lecteur)”F

2
F. Conform unui proiect de recomandare al Consiliului Europei, 

,,accesul la documente semnifică posibilitatea cercetării documentelor de arhivă în conformitate cu 

reglementările [existente]”F

3
F. 

 Prima şi ultima dintre definiţiile menţionate nu sunt, după opinia noastră, complete. 

Autorizaţiile legale de acces, reglementările generale, legislative sau lipsa instrumentelor de 

evidenţă nu sunt decât o parte a elementelor ce asigură accesul la arhivă. Consultarea documentelor 

de arhivă poate fi impiedicată, în ciuda unei legislaţii favorabile, de o serie întreagă de alţi factori, 

care trebuie avuţi în vedere, cum ar fi, de exemplu, obstacolele materiale ale accesului: lipsa unor 

săli de studiu corespunzătoare, proceduri greoaie etc.. Definiţia franceză se bazează exclusiv pe 

realităţi particulare unui anumit sistem arhivistic în domeniul accesului, respectiv cel în care există 

o anumită perioada de confidenţialitate a documentelor. În opinia noastră, aşa cum vom încerca să 

demonstrăm în continuare, factorii ce determină un acces larg la informaţiile păstrate în arhive sunt 

în număr prea mare pentru a putea fi cuprinşi, exhaustiv, într-o definiţie. Iată de ce vom considera 

— ca o definiţie de lucru — accesul ca fiind posibilitatea consultării documentelor de arhivă şi de 

a folosi informaţiile conţinute de acestea. Trebuie remarcat şi faptul că, după Dicţionarul 

internaţional de terminologie arhivistică, ,,comunicabilitatea arhivelor” (comunicability) este ,,una 

din funcţiile arhivistice fundamentale, menită să facă accesibile şi să promoveze o mai largă folosire 

şi utilizare a documentelor de arhivă, prin realizarea şi publicarea instrumentelor de informare 

ştiinţifică, prin organizarea unui serviciu de informare a publicului, expoziţii, prin publicarea de 

documente, prin conferinţe şi alte activităţi culturale şi educative”F

4
F. 

 De asemenea, în cuprinsul prezentului material vom folosi o serie de termeni, a căror 

semnificaţie dorim să o precizăm, pentru claritate, de la inceput: 

Arhivă = instituţia Arhivelor Publice (Arhivele Statului, Arhivele Naţionale), ce cuprinde, în 

principal, documentele produse de organizaţiile sau administraţia publică, 

reprezentând şi principala autoritate în materie de arhive dintr-un stat. 

cercetător, utilizator (al arhivelor), lector= persoana care doreşte să cerceteze un document de 

arhivă. 

                                                                                                                                                                                                 
WS / 9, Paris, 1981, p. 82; v. şi Bodil ULATE-SEGURA, L'access aux archives des organismes des Nations Unies, PGI 
— 86 / WS / 24, Paris, 1988, p. 6. Precizăm că toate textele în limbi străine, carte apar în referinţele bibliografice au fost 
traduse de noi în limba română, dacă nu se precizează altfel. 
2 Valérie POINSOTTE, Manuel d'archivistique, Angers, 1998, (in continuare, Manuel...), p. 48. 
3 Recommendation On A European Policy On Access To Archives Adopted by the Committee of Ministers on 13 July 
2000 at the 717th meeting of the Ministers’ Deputies, art. 1, alin. c), după Recomandarea nr. 32 a C.I.T.R.A., făcută la 
Conferinţa de la Edinburgh, 1998 (in continuare, Recomandarea C.E.). Mulţumim şi pe această cale d-lui ªtefan 
Hurmuzache pentru amabilitatea cu care ne-a pus la dispoziţie acest material. 
4 Dictionary of Archival Terminology, Munchen, 1984, apud Bodil ULATE-SEGURA, op. cit., Paris, 1988, p. 78, sub 
voce. 
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documente confidenţiale (close documents) = documente cu limită de acces = documente a căror 

consultare este limitată, pe diferite termene, constituind fie secrete de serviciu, fie 

secrete de stat. 

documente liber-accesibile, documente publice (free-accesible, freely-available) = documente care 

nu au nici un fel de restricţii în privinţa accesului la informaţia conţinută. 

termen (perioada) de confidenţialitate (closed period) = segment de timp în care consultarea 

anumitor documente este supusă unor restricţii. 

autorizaţie specială de acces (derogare) = permisiune specială (excepţională) acordată de un 

organism competent unui cercetător, în vederea consultării unor documente 

confidenţiale. 

comunicabilitate (communicability, communicabilité) = proprietatea documentelor de a fi accesibile 

cercetătorilor.  

documente (ne)nominative = documente ce (nu) conţin numele unor persoane sau date după care o 

anumită persoană poate fi identificată. 

documente administrative = ,,orice dosar, raport, studiu, referat, proces-verbal, statistică, directivă, 

instrucţiune, circulară, notă şi răspuns ministerial care conţine o interpretare 

legislativă sau o descriere a unei proceduri administrative, încunoştiinţare — cu 

excepţia celor ale Consiliului de Stat şi tribunalelor administrative, prognoze şi 

decizii, sub forma documentelor scrise, înregistrărilor sonore şi vizuale, fişierelor 

informatice, conţinând informaţii nenominative”F

5
F. 

 

* 

 

 B. În mod evident, dacă documentele au fost păstrate cu grijă încă de la începuturile 

scrisului, în cele mai diverse civilizaţii din cele mai diverse regiuni ale lumii, acest lucru s-a 

întâmplat pentru că Cineva avea nevoie de ele; implicit, acel Cineva avea acces la informaţiile 

conţinute de acele înscrisuri. Problema celor care au acces şi în ce condiţii a rămas aspectul 

principal al reglementărilor referitoare la această problemă, până în zilele noastre. 

 Dacă iniţial erau păstrate pentru a proba, a legitima drepturi ale proprietarului, având, 

aşadar, exclusiv o valoare juridică şi, oarecum, confidenţială, în secolul al XVIII-lea se produce o 

schimbare fundamentală, care va deschide arhivele spre cercetare, atribuindu-le valori culturale, mai 

largi. În 1762, Jean Jacques Rousseau (Despre contractul social) revendică pentru popor dreptul de 

a controla acţiunile conducătorilor săi. Aceasta îl va conduce pe Voltaire la revendicarea dreptului 
                                                           
5 Michel DUCHEIN, Obstacles to the access, use and transfer of information archives, p. 56 sq: Loi nU

oU 78--753 din 
17.07.1978; cf. traducerea din ,,Buletin de informare şi documentare arhivistică” (in continuare BIDA), nr. 9/1993, p. 5-
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la critică, deci la cunoaştere. în timpul Revoluţiei franceze, această nouă idee s-a concretizat în 

prima lege a arhivelor, din 25 iunie 1794, care proclamă drepturile cetăţenilor la libera consultare a 

arhivelor ce aparţin naţiuniiF

6
F. În scurt timp, însă, noile autorităţi democratice vor abandona 

principiul libertăţii totale a accesului, întoarcerea la arbitrariu petrecându-se chiar în Franţa, prin 

reglementarea din 1856F

7
F. 

 Secolul al XIX-lea a fost cunoscut şi ca ,,secolul istoriei”, datorită progresului în cercetarea 

trecutului. Implicit, aceasta a dus şi la o deschidere treptată şi parţială a arhivelor către istorici. 

,,Nicăieri, cu singura excepţie a Suediei, nu a fost legat dreptul de acces la documente de arhivă de 

extinderea drepturilor democratice. Altfel spus, legile şi reglementările erau realizate exclusiv 

pentru istorici şi cercetători, pentru studiul documentelor trecutului, dar niciodată pentru a furniza 

publicului informaţii asupra activităţii guvernamentale sau administrative recente sau curente”F

8
F. 

 După cel de-al doilea război mondial, se produc o serie de mutaţii, care determină schimbare 

a viziunii tradiţionale asupra arhivelor. Iată câteva elemente care au jucat un rol semnificativ în 

,,deschiderea arhivelor”:  

 accentul deosebit pus pe cercetarea istoriei contemporane, care tinde să se 

confunde cu politologia, sociologia, economia politică; 

 dezvoltarea metodelor cantitative — în demografia istorică, economie 

politică -, ceea ce presupune accesul la un număr mare de documente pentru a 

extrage informaţii statistice; 

 creşterea interesului pentru istoria economiei, deci pentru accesul la arhivele 

economice ale companiilor industriale, comerciale etc.; 

 extinderea comerţului internaţional, ce ridică problema accesului la arhive a 

cetăţenilor străini.F

9 

 

 De aici, în gândirea juridică modernă asupra arhivelor s-a impus un echilibru între două 

concepte fundamentale: dreptul la informaţie şi dreptul la protecţia datelor personaleF

10
F. Pe de o 

parte, dreptul al informare a fost garantat de numeroase documente internaţionale, de exemplu 

Declaraţia universală a drepturilor omului, adoptată de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite la 10 

decembrie 1948, fiind o prevedere existentă în aproape orice constituţie democratică. În acelaşi 

timp, insă, diverse organisme internaţionale iau tot mai mult în considerare, din aceeaşi perspectivă 

                                                                                                                                                                                                 
9. 
6�Bodil ULATE-SEGURA, op. cit., p. 1. 
7�M. DUCHEIN, op. cit., p. 3. 
8�Bodil ULATE-SEGURA, op. cit., p. 1. 
9 DUCHEIN, op. cit., p. 5-7. 
10 Hans Peter BULL, Acces a l'information: aspects juridiques, p. 1 (material oferit de dl ªtefan Hurmuzache). 
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a drepturilor omului, obligaţia de a proteja informaţia despre viaţa privată a individuluiF

11
F. Toate 

aceste discuţii s-au reflectat, în aceeaşi termeni, şi în preocupările comunităţii arhivistice 

internaţionaleF

12
F. În egală măsură, odată cu modificarea, oarecum, a rolului arhivelor, se modifică şi 

funcţia arhivistului: ,,ieri administrator, primind o formaţie juridică, furnizor şi agent al cercetării 

istorice, astăzi intermediar, însărcinat să primească, să prezerve, să ordoneze, să descrie şi să 

comunice o informaţie de o mare varietate, ca formă şi conţinut... Intr-un anumit sens, arhivistul are 

astăzi o dublă funcţiune: el este o dată în serviciul administraţiei care a creat arhiva, precum şi în 

serviciul publicului care are nevoie de informaţie. în realitate insă, el nu este supus nici 

administraţiei, nici cercetătorului. El este în slujba arhivei, pe care o are în custodie, pentru 

generaţiile de mâine.”F

13
F. De asemenea, în Recomandarea C.E. se precizează, referitor la accesul în 

arhivele publice, că ,,este o parte a drepturilor cetăţenilor, şi, prin extensie, intr-un sistem politic ce 

respectă valorile democratice, o parte a drepturilor omului. Ca rezultat, acest drept trebuie oferit 

tuturor utilizatorilor, fără deosebire de naţionalitate, stare socială sau funcţie. Legile nu trebuie să 

facă distincţie intre aceştia”F

14
F. 

 

 C. Accesul, în sine, poate fi de mai multe categorii, la fiecare palier intersectându-se mai 

multe aspecte. După Taylor, putem distinge trei tipuri principale de acces: legal, fizic şi 

intelectualF

15
F. Accesul legal — cel mai important şi, de obicei, principalul vizat în referirea la acces 

— trebuie să realizeze un echilibru intre: 

 dreptul la informaţie; 

 dreptul cetăţeanului la respectarea propriei intimităţi; 

 nevoia de protejare a intereselor naţionale sau internaţionale; 

 nevoia de protejare a ordinii publice, a securităţii cetăţenilor; 

 protecţia secretelor industriale şi comerciale; 

 în cazul arhivelor particulare, dreptul la libera dispunere asupra acestora de 

către deţinători; 

 existenţa anumitor categorii de cercetători privilegiaţi. 

 Accesul fizic implică: 

 nevoia de a păstra documentele de arhivă în condiţii satisfăcătoare; 

 transferul unor documente la arhive, deoarece creatorul sau deţinătorul nu are 

specialişti pentru prelucrare arhivistică, nu au săli de studiu pentru a permite 

cercetarea. 
                                                           
11 Ibidem, p. 2. 
12 Bodil ULATE-SEGURA, L'acces..., p. 3-4. 
13 Ibidem, p. 2. 
14 Recomandarea C.E., p. 6. 

dra
ft -

 B
og

da
n-F

lor
in 

POPOVIC
I 2

00
7



 posibilele limitări de fonduri şi personal, care pot împiedica: 

 realizarea de copii pentru a evita folosirea originalelor; 

 asigurarea unui program mai larg la sălile de studiu; 

 asigurarea unui număr suficient de mare de lucrători, pentru a satisface 

prompt cererile lectorilor. 

 În fine, accesul intelectual implică următorii factori: 

 existenţa instrumentelor de evidenţă suficient de detaliate, astfel incât să 

informeze persoanele interesate despre existenţa documentelor şi despre 

conţinutul lor; 

 existenţa dispozitivelor de citire a documentelor pe suport modern (audio-

video, informatice), care trebuie să asigure compatibilitatea, manipularea cât 

mai facilă etcF

16
F. 

 Toate aceste aspecte determină, intr-un fel sau altul, conţinutul noţiunii de acces. 

Numeroasele articulaţii ale conceptului conduc la o mare diversitate de variante, pe plan 

internaţional, fiecare ţară încercând să realizeze o sinteză intre tradiţie (acolo unde ea există), şi 

modernitate, intre dreptul public şi cel privat. 

 

 C.1. Accesul legal 

 C.1.1. Trei politici de acces la documentele de arhivă 

 În excelentul său studiu, Michel Duchein distinge în practica arhivistică internaţională trei 

concepte generale privind accesul.  

 Un prim sistem — comun mai multor legislaţii occidentale: Suedia, Franţa, SUA, Finlanda, 

Norvegia, Canada — prevede dreptul de acces fără restricţii la documentele oficiale administrative, 

existente fie în depozitele creatorilor, fie în depozitele Arhivelor Publice. Documentele oficiale cu 

restricţii de acces sunt considerate excepţii, ceea ce este ,,o completă răsturnare a tradiţiei 

arhivistice care, dimpotrivă, considera perioadele de limitare a accesului ca o regulă, iar 

documentele liber consultabile ca pe nişte excepţii”F

17
F. Astfel, în Franţa, prin legea 73-

753/17.07.1978, în art. 1 se definesc documentele administrative, menţionându-se că ele sunt 

accesibile oricărei persoane, imediat după crearea lorF

18
F. La fel, în legislaţia Germaniei, perioada de 

restricţie ,,nu se aplică documentelor destinate încă de la început să fie publice”F

19
F. De asemenea, în 

Recomandarea C.E. precizează că accesul la arhive trebuie să se bazeze pe principiul accesului 

                                                                                                                                                                                                 
15 Hugh TAYLOR, Archival services and the concept of the user: A RAMP Study, PGI — 84/WS/5, Paris, 1983, p. 34. 
16 Ibidem, p. 34-35; DUCHEIN, op. cit., p. 6-7. 
17 DUCHEIN, op. cit., p. 12. 
18 DUCHEIN, op. cit, p. 56 sq; vezi şi Loi nU

oU 78--753 din 17.07.1978 în BIDA, 3/1993, p. 5-6; v. şi Manuel...,p. 48  
19  Legea privind asigurarea şi folosirea documentelor de arhivă ale autorităţilor federale (R.F. Germenia, 1988) în 
BIDA, 3/1994, p. 6 (in continuare, Legea RFG). 
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imediat al publicului la informaţie; se propune ca legislaţia privind transparenţa administrativă să 

prevadă că arhivele liber consultabile la creator să rămână cu acelaşi statut şi după transferul la 

Arhivele PubliceF

20
F.  

 Dincolo de această libertate a accesului, pentru alte tipuri de documente există restricţii. în 

afara categoriilor speciale de documente pe care le vom menţiona în secţiunea următoare, atât în 

FranţaF

21
F, cât şi în GermaniaF

22
F, celelalte documente sunt accesibile după un termen general din 30 de 

ani. 

 In cazul unor conflicte legate de acces, acestea sunt rezolvate în justiţie, de către curţile 

districtuale (District Court, SUA), CADA (Commite pour l'acces aux documents administratifs, 

Franţa), Tribunalele administrative de apel (Australia), Comisia pentru cercetare şi secrete de stat 

(Norvegia)F

23
F. 

 Trebuie menţionat că aplicarea acestor legi a condus, cel puţin în SUA, la o serie întreagă de 

probleme, legate de cheltuielile pentru furnizarea de cópii, asigurarea secretului personal, încadrarea 

greşită a unor documente în categoriile prevăzute de lege etc. Iată de ce ulterior au fost luate totuşi 

nişte măsuri în sensul unor restricţii de acces. 

 

 Un al doilea sistem leagă accesul la documente de transferul acestora în depozitele 

Arhivelor Publice. Ca rezultat, acest sistem oferă arhiviştilor posibilitatea de a nu mai fi preocupaţi 

de confidenţialitatea documentelor: toate documentele existente în depozitele Arhivelor Publice, cu 

mici excepţii prevăzute de lege, sunt liber accesibile. Există însă riscul de a împiedica accesul 

cercetătorilor la unele documente, în măsura în care transferurile nu sunt efectuate cu cea mai mare 

rigurozitateF

24
F.  

 

 In fine, un al treilea sistem prevede existenţa unei ,,perioade de confidenţialitate” (closed 

periods), în consultarea documentelor. Este sistemul adoptat în cele mai multe ţări, bazat pe 

constatarea că, după o anumită perioadă de secretizare, orice informaţie poate fi făcută publică, fără 

a deranja pe nimeniF

25
F. Tendinţa, pe plan internaţional, este aceea de a reduce durata acestei perioade 

la 30–25 ani sau chiar mai puţin. Situaţia este însă extrem de diversă în lume: 80 ani la Vatican, 60 

ani în Mauritius, 50 ani în Lichtenstein şi DanemarcaF

26
F, 30 de ani în Argentina, Australia, Austria, 

                                                           
20 Recomandarea C.E., p. 10. 
21 Manuel..., p. 48; Legea 79-18/1979 asupra arhivelor (Franţa) apud DUCHEIN, op. cit., pp. 14-16. 
22 Legea RFG (1988), p. 6. 
23 DUCHEIN, op. cit, p. 13. 
24 Ibidem. 
25 Ibidem, pp. 14-16. 
26 Reglementările Arhivelor Naţionale privind accesul la dosare în Arhivele Naţionale şi arhivele provinciale, în 
BIDA, 1/1995, p. 5. 
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Franţa, Germania (Arhivele federale din Koblentz), Africa de Sud, Ungaria, RusiaF

27
F, precum şi în 

cazul unor organisme internaţionale: 20 ani O.N.U., 30 ani (cu o dorită reducere spre 20 ani) 

UNESCO etc. Remarcăm unele organisme care însă nici nu concep accesul public la arhivele 

proprii, cum ar fi cazul Fondului Monetar InternaţionalF

28
F! Recomandarea C.E. consideră, din 

perspectiva celor prezentate mai sus, că ,,legislaţia ar trebui să prevadă: (a). fie liberul acces la 

documentele din arhivele Publice; (b). fie un termen general de confidenţialitate”F

29
F. în continuare, 

se precizează şi ,,o perioadă generală de confidenţialitate — care în mod obişnuit nu depăşeşte 20-

30 de ani” aplicabilă documentelor ce nu conţin date referitoare la interesele statului şi 

individuluiF

30
F.  

 

 In încheierea acestei secţiuni, dorim să facem câteva observaţii. Intr-un recent material 

prezentat la Bucureşti, fostul secretar C.I.A. — Charles Keskeméti — considera că ,,accesul 

cetăţeanului la documentele administrative, încă din momentul creării lor la serviciul administrativ, 

este pe cale să devină normă europeană... Accesul liber la documentele administrative (chiar 

nepredate la arhivă) nu e o măsură de ordin ştiinţific, ci una de ordin civic”F

31
F. Celelalte documente 

rămân, de cele mai multe ori, sub incidenţa perioadelor de confidenţialitate. 

 O a doua observaţie vizează arhivele ţărilor care au suferit transformări radicale în ultima 

jumătate de secol. Cum remarca Michel Duchein încă din 1983, există riscul ca ,,liberul acces la 

documentele referitoare la acele evenimente să conducă la denunţări, acte de răzbunare şi reglări de 

conturi”F

32
F. în acelaşi sens, Charles Keskeméti afirma: ,,modelul liberului acces la documente nu a 

fost urmat decât de un număr mic de ţări, cele care au scăpat de tragedia nazistă şi comunistă: 

Marea Britanie, Suedia, Finlanda. Se adaug aici două ţări ocupate de Germania intre 1940-1945: 

Danemarca şi Norvegia. În afara Europei, nu există decât SUA, Canada şi Australia care să aparţină 

acestei grupe. [În cazul Franţei] aproape la 60 de ani după evenimente, se ezită să se ridice toate 

restricţiile, ca nu cumva bombele cu efect întârziat să explodeze, cum a fost cazul Elveţiei... Este 

puţin probabil că această atitudine de prudenţă — de înţeles altminteri — să poată atenua rupturile 

şi vindeca rănile trecutului... Oricum, derogarea personală fără declasificare automată este curent 

practicată în ţările aparţinând acestei zone, cu acordul unanim al istoricilor”F

33
F. 

  

 

                                                           
27 Datele sunt prelucrate după DUCHEIN, op. cit., p. 15; acolo unde nu am avut date, am adus informaţiile la zi; în rest, 
situaţia este cea din 1983. 
28 Bodil ULATE-SEGURA, op. cit., passim.  
29 Recomandarea C.E., p. 6. 
30 Ibidem, p. 12. 
31 Charles KECSKEMETI, La geopolitique d'acces en Europe, Bucureşi, 1998, p. 3. 
32 DUCHEIN, op. cit., p. 16. 
33 KECSKEMETI, lucr. cit., p. 9. 
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 C.1.2. Categorii de documente cu limită de acces 

 Indiferent de tipul de politică de acces, legislaţia diverselor ţări admite particularităţile 

anumitor documente, conţinutul lor informaţional impunând perioade specifice de confidenţialitate. 

Modul de precizare al acestor categorii de documente diferă: fie sunt stabilite în detaliu, exhaustiv şi 

restrictiv, fie sunt indicate în termeni generali şi este lăsată lista deschisă. Recomandarea C.E. 

consideră că ,,excepţiile la libera accesibilitate pot fi prevăzute — dacă e cazul — pentru a asigura 

protecţia: i ). intereselor generale ale statului, în special cele referitoare la apărarea naţională, 

politica externă şi ordinea publică; ii). intereselor persoanelor împotriva scurgerilor de informaţii 

referitoare la viaţa privatăF

34
F. Iată în continuare o listă a principalelor categorii de documente: 

 a). Documente privind siguranţa naţională şi ordinea publică 

 Aşa cum remarca Michel Duchein, principiul confidenţialităţii unor astfel de documente este 

universal valabil şi ,,nimeni nu poate pune în mod serios la îndoială principiul restricţiilor de acces 

la documente din raţiuni de siguranţă naţională şi ordine publică”F

35
F. în general, durata secretizării 

este mai mare decât pentru restul documentelor, existând însă şi excepţii: 70 de ani în Camerun şi 

Senegal, 60 de ani în Franţa, 50 de ani în Israel, Italia etc.F

36
F. Ceea ce se remarcă însă, chiar în ţările 

cu reglementări clare în domeniul accesului la arhive, este că adesea, acest tip de documente nu este 

desecretizat nici după trecerea termenului stabilit prin lege. în general, cu aprobare specială, accesul 

se acordă prin derogare ad personamF

37
F.  

 Recomandarea C.E. consideră că ,,excepţiile de la liberul acces pot fi prevăzute — dacă e 

cazul — pentru a asigura protecţia... intereselor generale ale statului, în principal cele referitoare la 

apărarea naţională, politica externă şi ordinea publică...”F

38
F. Pentru acest tip de documente se 

recomandă o perioadă de secretizare de 50 aniF

39
F. 

  

 b). Documente privind viaţa privată 

 Sunt, după cum remarca şi Valerie Poinsotte, ,,foarte greu de evaluat”F

40
F. O încercare de 

definire apare în Recomandarea C.E., conform căreia prin date personale înţelegem ,,orice 

informaţie referitoare la o persoană identificată sau care poate fi identificată pe baza acelei 

informaţii”F

41
F.  

                                                           
34 Recomandarea C.E., p. 6. 
35 DUCHEIN, op. cit., p. 18. 
36 DUCHEIN, loc. cit., v. şi Legea franceză (1979) în BIDA, 1/1994, p. 7. 
37 DUCHEIN, loc. cit. 
38 Recomandarea C.E., p. 6. 
39 Recomandarea C.E., p. 12. 
40 Manuel.., p. 49. 
41 Recomandarea C.E., p. 5. 
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 În egală măsură, reprezintă un segment tot mai important de documente confidenţiale. Legi 

de protecţie a intimităţii persoanei au fost adoptate în mai multe ţări, ca o expresie a lărgirii cadrului 

democratic. Remarcăm, dintre datele la care am avut acces, interesantele legi din SUA (1974)F

42
F 

Anglia (1984)F

43
F şi Ungaria (1996)F

44
F. Recomandarea C.E. prevede, în ansamblu pentru documentele 

ce conţin date privind interesele persoanelor sau viaţa privată a acestoraF

45
F o perioadă de 

confidenţialitate de 10-70 de ani după închiderea dosarelor sau de 100–120 ani de la naştereF

46
F.  

 Deşi am întâlnit mai multe prezentări ale conţinutului acestor categorii de documenteF

47
F, cea 

mai explicită o considerăm a fi cea a lui Michel Duchein. Rezumăm în continuare această 

interesantă prezentare, completând, acolo unde a fost cazulF

48
F: 

1). Documente privind starea civilă: în general, pentru certificatele de naştere, termenul este 

de 100 de ani, mai puţin pentru cel de căsătorie, variabil pentru cel de deces. În unele state, 

informaţiile privind copii nelegitimi se bucură de o protecţie specială (în Danemarca sunt 

permanent confidenţiale). Acest tip de documente are o perioadă de secretizare de 100 de 

ani în Franţa, de 90 de ani în Ungaria. 

2). Documente medicale. Pentru medici,ele sunt secret profesional. În medie, se înscriu intre 

100–80 de ani de confidenţialitate, după naşterea persoanei. în Franţa — 150 de ani. 

3). Documente fiscale (averea, veniturile). Sunt foarte riguros protejate. Pentru funcţionarii 

implicaţi, constituie secret profesional. în medie sunt secrete 100 ani; în Franţa — 60 ani, în 

Germania — 80 ani după momentul creării documentelor. 

4). Documente judiciare. Se referă în special la proceduri şi la dosarele de anchetă, nu la 

judecată sau sentinţă. Termenul obişnuit: 50-100 de ani. în Ungaria — 70 de ani, în Franţa 

— 100 de ani. Probleme speciale ridică dosarele celor amnistiaţi sau graţiaţi. Teoretic, ele ar 

trebui distruse sau menţinute în secret permanent, dar în practică se supun aceloraşi reguli ca 

şi celelalte documente. 

5). Documente referitoare la activitatea profesională. Se acceptă cvasiunanim că activitatea 

profesională a individului este o parte a vieţii private. În general, aceste documente sunt 

protejate ca secret de serviciu. Perioada de confidenţialitate: în general, 100 de ani. în 

Franţa, termenul este de 120 de ani. 

                                                           
42 apud DUCHEIN, op. cit., p. 73-80. 
43 United Kingdom, în ,,Archivum”, Paris, LXI (1995), p. 235. 
44 Ferenc KÜNSLER, Dreptul de a deţine arhivă personală în Ungaria, în BIDA, 2-3/1996, p. 8-11. 
45 Recomandarea C.E., p. 6. 
46 Recomandarea C.E., p. 12. 
47 v., d.ex., Manuel..., p. 52. 
48 DUCHEIN, op. cit., p. 20-23; Legea franceză (1979), p. 7; Manuel..., p. 49; Legea germană (1988), p. 6-7; F. 
KÜNSLER, lucr. cit., p. 7-8. 
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 Logica acestor termene, destul de lungi, constă în aceea că documentele referitoare la 

activitatea profesională conţin informaţii despre starea civilă, sănătatea persoanei, disciplină, 

evaluări etc. În unele state, sunt confidenţiale şi dosarele personale ale studenţilor din universităţi. 

6). Documente referitoare la opţiuni politice, filosofice şi religioase. Confidenţialitatea unor 

astfel de documente este recunoscută, acest drept fiind prevăzut de Declaraţia universală a 

drepturilor omului. în general, termenul de protecţie a acestui tip de informaţie coincide cu 

durata vieţii celui implicat. 

7). Documente statistice de bază. Se referă la chestionarele statistice: numărul populaţiei, 

evaluări economice etc. Conţin informaţii despre starea civilă, sănătatea, starea profesională, 

nivelul cultural, proprietăţi, venituri etc. în Franţa, termenul de confidenţialitate este de 100 

de ani. Aspecte deosebite ridică în prezent înregistrările informatice, conţinând asemenea 

informaţii; statutul lor a fost în unele ţări reglementat, cum este cazul Franţei (lege din 

1978F

49
F!). 

8). Protecţia onoarei. Este extrem de greu de definit cu exactitate, fapt ce poate face loc 

arbitrariului în acordarea accesului. Un exemplu este efectul posibil al dezvăluirii unei 

naşteri nelegitime. Sau, în acelaşi sens, o infracţiune săvârşită în trecut poate afecta 

descendenţii pe câteva generaţii. Iată de ce, în unele ţări, legea prevede expres că protecţia 

vieţii private include nu doar persoanele în viaţă, ci şi amintirea celor morţi şi a familiei lor. 

Termenul de confidenţialitate variază intre 100-120 de ani (maxim în Franţa*). 

9). Documente poliţieneşti. Ca documente administrative, acestea sunt extrem de contestate, 

nu doar sub aspectul accesului, ci şi sub cel al legalităţii existenţei anumitor informaţii, 

privind viaţa privată**. Confidenţialitatea este recomandată, în general, pentru 100 de ani. 

10). Informaţii obţinute pe baza promisiunii confidenţialităţii. Reprezint un fenomen întâlnit 

în ţările de tradiţie juridică britanică. Administraţia, în interesul eficienţei, ar trebui obligată 

să specifice pe document dacă acesta conţine informaţii obţinute pe baza promisiunii de 

confidenţialitate, atât timp cât este evident că arhivistul nu poate determina singur acest 

lucru. 

  

 c). Documente conţinând secrete protejate prin lege 

 Sunt vizate, în special, acele documente ce privesc secrete din domeniul economic şi al 

afacerilor (fabricare, cercetare ştiinţifică, tranzacţii bancare, cercetări geologice etc.). Legile 
                                                           
49 Legea franceză (1978), p. 9/1993, p. 5-9. 
*  în general, termenul este fixat de la moartea persoanei. Se ridică insă o problemă practică: data naşterii este inscrisă 
pe toate documentele personale, în timp ce data morţii apare rareori! (v. Duchein, op. cit., p. 22). Un exemplu de 
rezolvare a acestor probleme il reprezintă Legea germană (1988), p. 7 
**  După cum arată DUCHEIN, op. cit., p. 27, o anchetă parlamentară parlamentară vizând documentele intocmite de 
Poliţia canadiană, descoperă dosare ce conţineau informaţii — interzise prin lege — despre viaţa privată a unor 
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stabilesc, în general, perioade limită, după care , secretul odată ridicat, confidenţialitatea nu mai este 

păstrată. 

 

 C.1.3. Documentele din arhivele particulare 

 O mare masă de documente arhivate sunt produse de instituţii particulare, familiale etc., care 

în mod normal îşi păstrează dreptul de proprietate asupra arhivei create. Aceste arhive nu sunt, în 

general, vizate de aceleaşi legi ce reglementează arhivele publice. Există insă numeroase 

reglementări ce vizează protecţia specială a acestor arhive ce provin de la persoane, familii, 

organizaţii ce au jucat un rol important în viaţa politică şi economică a unei ţări (,,tezaurul istoric 

naţional”).  

 Trebuie accentuat faptul că, prin însăşi natura privată a acestor arhive, e greu de impus 

măsuri administrative, menite să-i oblige pe proprietari să le facă accesibile publicului. în general, 

după cum remarcă Michel Duchein, ,,deţinătorii arhivelor <particulare> de valoare istorică unanim 

recunoscută, sunt disponibili a oferi cercetătorilor interesaţi acces la documentele deţinute”. în egală 

măsură, din motive particulare, ei pot refuza aceste cereriF

50
F.  

 În cazul arhivelor particulare ajunse în depozitele publice (prin donaţie sau vânzare) sunt 

accesibile cercetătorilor în aceleaşi condiţii ca şi arhivele publice, dacă nu există prevederi 

specifice, precizate în momentul donaţiei sau cumpărăriiF

51
F.  

 Un caz special este cel al documentelor şi arhivelor aparţinând conducătorilor de stat şi 

figurilor politice. Acestea sunt de mare interes pentru istorici, dar, în egală măsură, ele sunt 

proprietate privată, devenind, la moartea acestor personalităţi, o proprietate a moştenitorilor, la fel 

ca averea. În SUA, afacerea Watergate a determinat Curtea de Justiţie şi Congresul să extindă 

enorm noţiunea de proprietate publică asupra arhivelor prezidenţiale şi să facă publice documentele. 

Cu toate acestea, circumstanţele erau excepţionale şi puţine ţări sunt dispuse să meargă atât de 

departe. Oricum, legislaţia americană în domeniul accesibilităţii arhivelor prezidenţiale rămâne, în 

opinia noastră, un model de deschidere arhivistică şi de democraţieF

52
F. În Franţa, arhivele personale 

pot fi depuse la Arhivele Naţionale pe bază de contract, proprietarul lor de drept având posibilitatea 

de a impune restricţii de accesF

53
F. Mai nou, se recomandă ca mutatis mutandis să se aplice ,,şi 

arhivelor particulare a aceloraşi reglementări ca cele pentru arhivele publice”F

54
F. 

  

  C.1.4. Stabilirea documentelor cu restricţii de acces 

                                                                                                                                                                                                 
persoane. Documentele au fost distruse!! 
50 DUCHEIN, op. cit., p. 24. 
51 DUCHEIN, op. cit., p. 24. 
52 United States of America, în ,,Archivum”,  
53 Ibidem, p. 25. 
54 Recomandarea C.E., p. 7. 
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 In unele cazuri, este dificil — pentru cercetători sau chiar pentru arhivişti —, de a şti care 

documente sunt liber consultabile şi care sunt confidenţiale. Michel Duchein remarca 3 variante de 

prezentare:  

a). lista documentelor cu restricţii de acces — stabilită prin legi şi regulamente -, să fie 

afişată în cadrul sălii de studiu; 

b). marcarea documentelor sau introducerea lor în plicuri sigilate; 

c). înscrierea documentelor cu termene speciale de acces pe o listă separată la preluareF

55
F. 

 Conform Recomandărilor C.E., ,,toate excepţiile de la termenul general de acces — 

referitoare la termene mai mici sau mai mari — pentru anumite documente, trebuie să aibă o bază 

legală. Responsabilitatea pentru orice includere sau excludere a unor documente din categoriile 

prevăzute de lege depinde de creatorul documentelor sau de instituţia ce administrează 

documentele. Orice termen de confidenţialitate mai mare decât termenul general trebuie stabilit 

înainte, astfel încât, după depăşirea acestui termen, documentele să fie liber accesibile”F

56
F. De 

asemenea, acelaşi document precizează că instrumentele de evidenţă trebuie să cuprindă toate 

documentele din fondul descris şi să facă precizări — dacă e cazul — pentru a permite utilizatorilor 

să ceară permise speciale de acces”F

57
F. 

 

C.1.5. Accesul cercetătorilor 

 Dacă iniţial accesul la documentele de arhivă se acorda unor ,,privilegiaţi”, legislaţia 

modernă garantează, în majoritatea ţărilor liberul acces la arhive. În Recomandarea  C.E. se 

precizează: ,,Accesul la arhivele publice este o parte a drepturilor cetăţenilor şi prin extindere, intr-

un sistem politic ce respectă valorile democratice, o parte a drepturilor omului. În consecinţă, 

aceleaşi drepturi trebuie acordate tuturor utilizatorilor, indiferent de naţionalitate, poziţie socială sau 

funcţie. Legile nu trebuie să facă nici o distincţie intre aceştia”F

58
F. Mai exact, ,,trebuie evitate orice 

măsuri care ar conduce la un tratament preferenţial faţă de orice categorie de cercetători, tratament 

ce ar putea fi determinat de naţionalitate, nivelul de educaţie, scopul cercetătorului sau alte criterii 

asemănătoare”F

59
F. Cu toate acestea, se păstrează în unele ţări un tratament preferenţial pentru 

anumite categorii de cercetători, precum şi o procedură specială în acordarea accesului 

cercetătorilor străini. 

 

 C.1.5.1. Categorii de cercetători privilegiaţi 

                                                           
55 DUCHEIN, op. cit., p. 26. 
56 Recomandarea C.E., p. 6. 
57 Ibidem. 
58 Ibidem, p. 6, art. 5. 
59 Ibidem, p. 11. 
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 Dreptul de acces la informaţii în condiţii de egalitate reprezintă un drept fundamental într-un 

regim democratic. Astfel, categoria cercetătorilor privilegiaţi se reduce sau chiar dispare.  

 Cu toate acestea, unele proceduri sunt sau pot crea anumite limite de acces. O astfel de 

situaţie este reprezentată de solicitarea de către Arhive a precizării temei sau/şi scopului pentru care 

cercetătorul doreşte să consulte documentele. Astfel, se poate concluziona că cineva care vrea să 

cerceteze din pură curiozitate (să-şi stabilească genealogia, să se informeze asupra unor aspecte de 

istorie care îl pasionează) ar putea fi refuzat în cererea sa de accesF

60
F. 

 O problemă asemănătoare vizează modul în care legislaţia prezintă posibilităţile de acces. 

Astfel, o enumerare a virtualelor scopuri de cercetare nu poate (in majoritatea cazurilor) să cuprindă 

toate cazurile care se pot ivi în practică în acest domeniu al intenţiilor cercetătorilor; deci, la rigoare, 

un motiv care nu se regăseşte în enumerare, poate constitui o restricţie de accesF

61
F. 

 In fine, o altă situaţie apare legată de vârsta minimă de acces, copiilor şi adolescenţilor până 

la 18 ani refuzându-li-se accesul, din evidente motive de securitate a documentelorF

62
F. 

 

 C.1.5.2. Cercetătorii străini 

 Eforturile unor organisme internaţionale (C.I.A., UNESCO) de asigurare a uniformizării 

tratamentului pentru cercetători au dat rezultate spectaculoase în ultimii 40 de aniF

63
F. în prezent, pot 

fi concretizate trei atitudini: 

a). inexistenţa unor discriminări intre cercetătorii dintr-un anumit stat şi alţii, din afara 

statului; 

b). acordarea statutului a). pe baza reciprocităţii; 

c). acordarea accesului cercetătorilor străini după îndeplinirea de către aceştia a unor 

formalităţi speciale, care merg de la simpla acreditare (de la ambasade, instituţii de 

provenienţă etc.) până la o investigare specială asupra scopului cercetării. în aceste ţări, 

permisul este acordat de arhivişti, dar, în unele cazuri, este necesar acordul autorităţilor 

superioare. 

 În alte cazuri, restricţiile privind cercetătorii străini se referă doar la anumite categorii de 

documente (arhive militare şi diplomatice, probleme de frontieră etc.)F

64
F. 

 

 C.6. Derogări 

 Indiferent de tipul de restricţii la care se referă (comunicabilitatea anumitor genuri de 

documente, accesul unor categorii de cercetători), majoritatea legislaţiilor arhivistice amintesc 
                                                           
60 DUCHEIN, op. cit., p.  
61  
62 Vezi DUCHEIN, op. cit., p. 27-28. 
63 Ibidem, p. 28. 
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despre existenţa posibilităţilor de derogare, a autorizaţiilor speciale de accesF

65
F. După cum se 

precizează şi în Recomandarea C.E., ,,regulamentele trebuie să prevadă posibilitatea obţinerii — de 

la autorităţile competente — a autorizaţiilor speciale de acces pentru documentele care nu sunt 

liber-accesibile. Derogările trebuie acordate în aceleaşi condiţii tuturor solicitanţilor”F

66
F.  

 Există două atitudini mai răspândite: cea în care autorizaţia este acordată sau refuzată în 

mod arbitrar, de autorităţile administrative sau politice şi (majoritatea cazurilor) cea în care dreptul 

autorizării speciale de acces revine instituţiilor arhivistice sau conducătorilor organismelor care au 

creat arhivaF

67
F. 

 În stabilirea reglementărilor pentru acordarea autorizaţiilor speciale de acces, o serie de 

aspecte trebuie avute în vedere: 

a). cazul accesului pentru cercetare ştiinţifică 

 Autorizaţia de acces poate fi acordată prin două proceduri diferite. Derogarea ad actum 

presupune că documentele care au fost accesate ca urmare a unei autorizaţii speciale devin liber 

accesibile, în continuare nemaiexistând nici o restricţie în ceea ce le priveşte. 

 Cazul derogării ad personam implică păstrarea caracterului secret al documentelor pentru 

orice alt cercetător, ulterior aceluia care a primit autorizaţia. Practic, procedura de acordare a 

derogării se repetă pentru fiecare cercetător. 

 

b). cazul accesului la documentele conţinând date personale, solicitate de către cei în cauză 

sau de reprezentanţii lor legali 

 În acest caz, Arhivele vor aplica reglementările prevăzute de legislaţia liberului acces la 

informaţie şi de protejare a datelor personale. Dacă nu există o asemenea legislaţie, trebuie aplicate 

reguli legate de autorizarea accesului.  

 

c). responsabilitatea civilă şi penală pentru utilizatori 

 Dacă autorizaţia de acces este acordată, utilizatorilor li se poate solicita să semneze o 

declaraţia conform căreia se angajează să nu facă publică nici o informaţie de natură să aducă 

prejudicii intereselor publice sau private şi că îşi asumă întreaga responsabilitate în cazul unor 

litigiiF

68
F. 

 Un aspect deosebit al accesului, cu implicaţii şi în domeniul arhivelor serviciilor secrete, 

vizează aşa-numitul ,,acces la extrase”. Această soluţie presupune fie accesul la un dosar din care au 

fost scoase sau secretizate (prin sigilare) anumite documente (cele nominative, de ex.), fie oferirea 
                                                                                                                                                                                                 
64 Vezi, pe larg, ibidem, pp. 28-29. 
65 Ibidem, p. 29. 
66 Recomandarea C.E., pp. 6-7. 
67 DUCHEIN, op. cit., p. 29. 
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spre cercetare a unor copii în care unele elemente — dorite confidenţiale în continuare — sunt 

,,mascate” (acoperite în procesul copierii). Aşa cum remarca şi Recomandarea C.E., primul caz 

limitează sever precizia informaţiilor din dosar şi de aceea nu recomandă utilizarea acestei metode, 

cu excepţia cazurilor în care informaţiile au un caracter nominalF

69
F.  

 Oricum, în cazul documentelor conţinând informaţii personale, se presupune nevoia 

obţinerii — în vederea consultării — a acordului persoanelor în cauză. în situaţia protecţiei unor 

date referitoare la interesele de stat, ,,este preferabil să se evite acordarea accesului la extrase, atât 

timp cât valoarea istorică şi informaţională a documentelor — scoase din context — este 

discutabilă”F

70
F.  

 Un ultim aspect al derogărilor se referă la acţiunea în cazul unui refuz de eliberare a unei 

autorizaţii de acces. Din partea autorităţii, Recomandarea C.E. cere ca ,,orice refuz ... <să fie> 

comunicat în scris, iar persoanei petente trebuie să i se ofere posibilitatea de a contesta fie decizia, 

fie motivul refuzului”F

71
F. Procedura ar fi de dorit să înceapă mai întâi la conducerea unităţii care a 

refuzat accesul şi, dacă e cazul, mai departe să poată contesta în instanţă. în unele ţări, acţiunea în 

instanţă poate fi precedată de apelul la un organism special destinat acestui scop: o comisie 

colegială sau o autoritate independentă, de genul ombudsman sau comisiilor parlamentareF

72
F. 

 

 C.1.7. Taxe pentru accesul la documente 

 Deşi, la prima vedere, atât timp cât accesul la arhive este un drept, acesta ar trebui să fie 

scutit de taxe. Dar, după un exemplu clasic, dreptul de a folosi mijloacele de transport în comun nu 

implică gratuitatea...F

73 

 Considerând prestaţia arhiviştilor ca o acţiune de servicii publice, au fost sugerate mai multe 

posibilităţi: 

– plata taxelor de către cercetătorii care studiază ,,din pură curiozitate”; dar, în acest fel, s-ar 

crea o discriminare intre diferitele categorii de cercetători. 

– plata taxelor de către cercetătorii ale căror solicitări implică mai mult de 5 minute de 

activitate din partea arhiviştilorF

74
F. 

 Recomandarea C.E. consideră, la rândul său, că ,,impunerea taxelor poate fi acceptată pentru 

o serie de servicii suplimentare, cum ar fi eliberarea copiilor (certificatelor) sau folosirea unui 

                                                                                                                                                                                                 
68 Vezi Recomandarea C.E., pp. 12-13. 
69 Ibidem, p. 13. 
70 Ibidem, p. 7 
71 Ibidem. 
72 Ibidem, p. 14; supra în secţiunea Politici de acces. 
73 DUCHEIN, op. cit., p. 30. 
74 Ibidem, p. 30-31. 
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echipament tehnic special. Serviciile de Arhivă pot, de asemenea, să obţină profituri din publicarea 

sau exploatarea arhivelor pe care le au în custodie”F

75
F. 

 

 

 C. 2. Accesul fizic. 

 Ar fi inutil de specificat dreptul de acces la arhive dacă nu sunt furnizate şi mijloacele 

materiale pentru favorizarea accesului. În unele legislaţii, apare precizarea faptului că organismele 

de Arhivă sunt obligate să pună la dispoziţia solicitanţilor documentele pe care le au în custodie. 

Problema principală este aceea a lipsei unei săli de studiu, a personalului care să deservească, a 

pregătirii lor de specialitate etc. 

 Dacă unii cercetători sunt acceptaţi, aceasta depinde în mare măsură de personalitatea 

solicitantului, comportamentul acestuia şi de scopul cercetării. Oricum, acestea sunt unele dintre 

cele mai puţin satisfăcător rezolvate probleme din cadrul conceptului de acces la arhive.  

 a).Orarul 

 În majoritatea ţărilor, arhivele publice sunt deschise publicului în zilele lucrătoare, având un 

orar ce depinde de reglementările generale şi de disponibilităţile de personal. Atunci când sunt 

deschise şi sâmbăta, cercetătorii sunt obligaţi să solicite documentele cu o zi înainte; asemănător, 

acolo unde serviciul rămâne deschis la ora prânzului, nu mai sunt disponibile decât documentele 

solicitate până atunciF

76
F.  

 Unele dintre instituţiile principale, mari deţinătoare de arhive, au un program prelungit (până 

la orele 2200 sau chiar 0000, una sau două zile pe săptămână). Există un singur serviciu public de 

arhivă în lume cu program non-stop — CanadaF

77
F. Este insă evident că orarul sălilor de studiu este 

legat direct de lipsa de personal, problemă comună multor ţări de pe GlobF

78
F. 

 b). Formalităţi 

 Din punct de vedere al formalităţilor cerute pentru consultarea documentelor, există trei 

grupe de state: 

— cele în care prezentarea actului de identitate este suficientă (Franţa, SUA, Marea 

Britanie); 

— cele în care se cere o solicitare scrisă, în avans (de la o zi la două săptămâni); 

— foarte puţine ţări în care accesul se face fără formalităţiF

79
F. 

                                                           
75 Recomandarea C.E., p. 11. 
76 DUCHEIN, op. cit., p. 32 
77 Ibidem. 
78 Ibidem, p. 31-32. 
79 Ibidem, , p. 32. 
* După sistemul de păstrare occidental! 
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 Sunt, de asemenea, diferite niveluri de precizie solicitate de regulament, în ceea ce priveşte 

datele de identificare. În general, este suficientă notarea numelui şi adresei, precum şi a numărului 

actului de identitate. În alte ţări, sunt cerute şi referinţe de la instituţii, acolo unde reglementările 

prevăd o distincţie între diferitele categorii de cercetători. Evident, cercetătorii străini trebuie să se 

supună unor formalităţi speciale de dovedire a identităţii, acolo unde legea prevede restricţii de 

acces pentru ei. 

  Chiar şi simpla solicitare a datelor de identitate ridică probleme legale în statele în care este 

statuată egalitatea în drepturi a tuturor persoanelor în ceea ce priveşte accesul la documente. Însă 

declinarea identităţii este aici cerută din raţiuni de securitate, în scopul de a-l regăsi pe utilizator în 

condiţiile unor deteriorări sau sustrageri de documente. Cu toate acestea, în aceleaşi ţări, nu se 

impune cercetătorului de a-şi prezenta scopul cercetării, dreptul de acces fiind independent de orice 

justificare. Dacă totuşi formularele cuprind o astfel de rubrică, ea are ca scop monitorizarea 

tendinţelor în cercetare şi au un scop statistic; dar cercetătorul este liber să răspundă sau nu la o 

astfel de întrebare. 

 De asemenea, în unele ţări se cere solicitantului dreptului de acces o declaraţie prin care 

acesta înţelege să se supună regulamentului serviciului de arhivă respectiv. 

 c). cantitatea de materiale accesibilă 

 Un alt aspect vizează numărul de documente permise pe zi pentru cercetător. Acest număr 

variază în funcţie de numărul personalului arhivei şi de dorinţa de a evita aglomerarea şi un du-te-

vino continuu între depozite şi sala de studiu. Media este de 8–10 cutii sau pachete/zi *. Excepţiile 

sunt făcute pentru cercetătorii străini, motivat de timpul limitat pe care îl au la dispoziţie, precum şi 

pentru cercetătorii care pot demonstra caracterul urgent al activităţii lor.  

 Însă, cu scopul de a nu răvăşi documentele, în general nu sunt date aceluiaşi cercetător mai 

mult de o cutie sau un pachet la un moment dat. Această prevedere nu trebuie însă aplicată atunci 

când individualizarea documentelor nu permite o asemenea confuzie.  

 Doar câteva ţări condiţionează accesul la documente de o cerere scris, dată în avans. În 

restul ţărilor, documentele sunt livrate într-un interval de la 10 minute la 2 ore (în funcţie de zilele 

cu program redus). În majoritatea marilor servicii de arhivă, există posibilitatea comandării 

documentelor prin scrisoare sau prin telefon, economisind timpul solicitantuluiF

80
F.  

 d). Protecţia fizică a documentelor 

 În majoritatea ţărilor, există reglementări ce interzic accesul publicului la documentele pe 

suport fragil sau deteriorate. Deşi este perfect justificată, această măsură ridică o problemă juridică: 

starea fizică a suportului nu ar trebui să facă inaccesibile informaţiile din document! În general, 

măsura luată în astfel de cazuri este de a oferi cercetătorilor o copie sau documentul restaurat. O 

                                                           
80 ap. DUCHEIN, op. cit., p. 31-33. 
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restricţie absolută de acces ar trebui aplicată doar acelor documente a căror simplă manipulare poate 

conduce la distrugerea lor. În egală măsură, accesul la aceste documente trebuie să se facă sub 

strictă supraveghereF

81
F.  

 În unele ţări, documentele neordonate, neinventariate (= fondurile ce nu prezintă 

instrumente de evidenţă) nu pot fi consultate sau pot fi cercetate doar cu cerere specială, în condiţii 

de maximă securitate. Raţiunile pentru acest fapt sunt evidente: posibilitatea ca documentele să fie 

răvăşite sau chiar furate. Toate aceste probleme pun serioase piedici pentru accesul cercetătorilor la 

informaţii, atât timp cât nu e vina lui pentru starea de neprelucrare a documentelor respective. 

Există chiar riscul ca această stare să fie folosită ca pretext pentru a asigura un control arbitrar al 

arhiviştilor asupra documentelor: el poate amâna accesul pe timp nelimitat, prin simpla omitere a 

prelucrării unui anumit grup de documenteF

82
F. Iată de ce, în alte ţări, nu există reglementări care să le 

permită arhiviştilor refuzul accesului la documentele neprelucrare, ei fiind obligaţi: 

a). să ofere documentele cercetătorului, după ce acesta a fost încunoştiinţat de caracterul 

specific al acestor documente sau  

b). cererea este analizată individual şi documentele sunt oferite doar cercetărilor de natură 

ştiinţifică sau administrativă şi cercetătorii a căror onestitate este mai presus de orice 

bănuialăF

83
F. 

 e). Accesul pe scară largă 

 O problemă semnificativă este aceea a unor echipe mari de cercetători, ce intenţionează să 

studieze un volum mare de documente. Evident, obstacolul principal îl constituie lipsa unui 

personal disponibil, în existenţa unor săli de studiu separate, speciale pentru acest tip de activitate. 

Uneori, se procedează la introducerea acestor echipe direct în depozite; sunt însă uşor de imaginat 

riscurile existente pentru securitatea documentelor şi chiar a... clădirii, dacă ei nu sunt supravegheaţi 

de arhivişti. O altă soluţie, mai raţională, ar fi aceea de a ,,mobiliza” unii membrii ai echipei de 

cercetare pentru transportul documentelor de la depozite la sălile de studiu, evident, sub 

supravegherea specialiştilor din arhiveF

84
F. 

 

 

 

  D. Accesul intelectual 

 D.1. Cunoştinţa publică despre conţinutul arhivelor 

                                                           
81 Ibidem, p. 33-34. 
82 Ibidem, p. 34. 
83 Ibidem, p. 34. 
84 Ibidem, p. 35. 
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 De cele mai multe ori, accesul la arhivă rămâne doar un drept, neexercitat din cauză că 

cercetătorii nu ştiu ce să caute. Iată de ce, în ţările cu un sistem arhivistic dezvoltat şi de tradiţie 

arhivistică, există un serviciu de ,,relaţii publice”, menit a furniza informaţii despre arhive, despre 

conţinutul acestora şi modul de acces. 

 Acest sistem este, şi el, limitat de numărul redus al personalului. Sunt foarte rare cazurile în 

care experţii în paleografie sau diplomatică sunt puşi la dispoziţia cercetătorului. De altfel, regula 

nescrisă spune că arhivistul trebuie să-şi limiteze activitatea la a face ,,documentele accesibile 

publicului” şi că ei nu trebuie să se implice mai departeF

85
F. 

 

 D.2. Existenţa instrumentelor de informare ştiinţifică 

 În general, cercetătorii se adresează arhivelor pentru a solicita informaţiile despre subiectul 

cercetat. În această situaţie, numărul şi calitatea instrumentelor de evidenţă sunt la fel de importante 

ca legislaţia şi regulamentele. 

 Instrumentele de evidenţă dezvoltate de arhivă sunt, în general, de o mare varietate. Din 

păcate, ele nu sunt standardizate la nivel internaţional, deşi principiile generale de întocmire sunt 

asemănătoare. Eforturile au fost , insă, direcţionate în patru direcţii principale: 

1). publicarea inventarelor sau ghidurile de arhivă (pe depozite, pe ţări, pe nume) pentru a 

crea o viziune de ansamblu asupra documentelor deţinute; 

2). liste rezumate sau detaliate pentru documentele preluate (procese verbale de transfer); 

3). realizarea de indecşi (persoane, locuri, tematic); 

4). computerizarea instrumentelor de evidenţă. 

Fondurile financiare limitează, insă, în mare măsură aceste deziderateF

86
F. 

* 

 Evident, problema accesului presupune şi alte aspecte. în ce măsură documentele pot fi 

transferate, temporar, spre studiu, în alte locuri, nevoia de a asigura tehnologii capabile de a citi 

suporţii moderni (film, dischete etc.) ş.a.m.d.. Considerăm insă că principiile de bază se regăsesc în 

ceea ce am prezentat până acum. 

 

 

                                                           
85 Ibidem, p. 34-35. 
86 Ibidem, p. 35-36. 
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